Звіт щодо проведених КЗ «Шосткинською центральною районною лікарнею» процедур закупівель для
придбання товарів, робіт та послуг за лютий 2016 року
Порядко
вий
КЕКВ
номер

1

Дата проведення
торгів

2220
05.01.2016р.

Предмет закупівлі

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні
Запит цінових
похідні; антибіотики: Лот № 1- наркотичні
пропозицій
засоби; Лот № 2- провітаміни, вітаміни та їхні
похідні
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
Переговорна процедура
води (лот 1- послуги з теплопостачан-ня, лот 2закупівлі
гаряче водопостачання

2

2271

31.12.2015р.

3

2271

31.12.2015р.

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води

4

2273

31.12.2015р.

Енергія електрична

5

6

2210

29.12.2015р.

2220
05.01.2016р.

7

2274
05.01.2016р.

8

2210
05.02.2016р.

Процедура
закупівлі

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні: Лот № 1
– бензин; Лот № 2 – дизельне топливо; Лот №3масло машинне
«Препарати фармацевтичні, інші»: Лот № 1анти сироватка та вакцини, Лот № 2- реактиви
діагностичні та інші фармацевтичні препарати,
Лот № 3 - матеріали перев’язувальні»

Газ природний, скраплений або в газоподібному
стані (постачання природного газу)

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні: Лот № 3
-масло машинне

Переможець закупівлі

Номер і дата, сума договору
про закупівлю

«Торги відмінені» по Лоту №1,2,
відповідно до
абз.6 ч.1 ст. 30 Закону України

ШП ТОВ
"Харківенергоремонт"

№3/47 від 19.01.2016 р.: лот № 1
-3131618,60 грн.; лот № 2 189686,30 грн.

Переговорна процедура
закупівлі

КП ШКЗ "Імпульс"

№11 від 19.01.2016р., 377532,61
грн.

Переговорна процедура
закупівлі

Філія "Шостк.р-ну
елект.мереж"ПАТ
"Сумиобленерго"

№196/41 від 19.01.2016 р.,
1699497,45 грн.

Відкриті торги

Лот № 1, 2 - ТОВ "Голд-Петролеум",
лот № 3 - торги "відмінені", згідно ч.1

Лот № 1 -«Торги відмінені» , згідно до

Запит цінових
пропозицій

Відкриті торги

Відкриті торги

Лот №2-ФОП Підлісний В.І., Лот №3ПВКП "Валлента"

«Торги відмінені» згідно до
ч.1 ст. 30 Закону України

«Торги відмінені» згідно до
ч.1 ст. 30 Закону України

№02/16-10ш/171 від 23.02.2016
р. Лот №1 - 573190,40 грн.; №
02/16-10ш/172 від 23.02.2016 р.
Лот № 2 - 10873,72 грн
Лот № 2 від 03.02.2016 р.
213350,00 грн., Лот № 3 від
04.02.2016 р. 69015,00 грн.

9

2220
27.01.2016р.

10

2220
01.02.2016р.

11

2220
05.01.2016р.

Всього: 11 торгів

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні
похідні; антибіотики: Лот № 1- наркотичні
засоби; Лот № 2- провітаміни, вітаміни та їхні
похідні
«Препарати фармацевтичні, інші: Лот № 1- анти
сироватка та вакцини»
Фотопластинки й фотоплівки, плівка для
миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні
незмішані речовини (рентген та флюро плівка
медична)

Запит цінових
пропозицій

Запит цінових
пропозицій

Запит цінових
пропозицій

Лот №1 - КП "Ліки України", Лот № 2 «Торги відмінені», відповідно до ч.1

Лот №1- №170 від 19.02.2016р.,
339987,30 грн.

«Торги відмінені» по Лоту №1
відповідно до

ТОВ "Парсек"

№090116/61 від
03.02.2016р.,190320,90 грн.

10 договорів

